Til myndigheder, organisationer mv., som er angivet på den vedlagte liste over
høringsparter.

Høring af ændring af bekendtgørelse om at bringe elektrisk og
elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af
elektrisk og elektronisk udstyr.
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 130 af 6.
februar 2014 i høring. Formålet med bekendtgørelsesændringen er
implementering af de resterende dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv
2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE),
samt en præcisering af en række elementer i den generelle implementering af
ovennævnte direktiv.
Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest
fredag d. 12. januar 2018, kl. 12.00. Høringssvaret bedes sendt til mst@mst.dk
eller til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, att: Anne Harborg
Larsen. I begge tilfælde skal angives journalnummer MST-7041-00034.
Udkast til bekendtgørelse er sendt i høring hos de myndigheder og organisationer,
der fremgår af vedlagte fortegnelse. De modtagne høringssvar fra ikke-statslige
myndigheder og øvrige høringsparter vil blive offentliggjort på Høringsportalen.
Ved angivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvar,
herunder afsenders navn og mailadresse.
Miljøstyrelsen har afholdt forhøringsmøde d. 26. oktober 2017. Miljøstyrelsen
vurderer på baggrund heraf, at der ikke er behov for at afholde høringsmøde i
forbindelse med den eksterne høring. Spørgsmål til høringen kan rettes til Anne
Harborg Larsen, tlf. 2234 8772 eller e-mail: ahl@mst.dk.
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. april 2018.
Indhold af udkastet i hovedtræk:
Ændringer, som følger af implementering af del2 af WEEE-direktivet:
Implementeringen betyder, at der pr. 15. august 2018 sker følgende:

Anvendelsesområdet ændres til et åbent anvendelsesområde, hvilket i
princippet betyder, at alle producenter/importører af elektrisk og
elektronisk udstyr (EEE) er omfattet af producentansvar.

Nye undtagelser fra producentansvaret træder i kraft. Det vurderes, at
disse undtagelser i en dansk kontekst vil betyde, at anvendelsesområdet i
princippet er uforandret.
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EEE opdeles på en ny måde i nye kategorier (seks kategorier i stedet for
nuværende ti kategorier, jf. bilag 1). Det foreslås supplerende til de nye
kategorier, at den særskilte kategori for solpaneler, der har været
gældende i Danmark siden 2014, fastholdes. Som en konsekvens af de nye
kategorier, opdeles indsamlingen af affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE) omfattet af producentansvar i samme fraktioner, således
at der fremadrettet er overensstemmelse mellem kategorier og fraktioner.

Generelt betyder implementeringen af del 2, at der indføres en overgangsperiode
frem til d. 14. august 2018, hvor de gamle kategorier stadig er gældende.
§§1-3 som vedrører bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner foreslås
omskrevet, så det så enkelt som muligt beskriver de forskellige typer af EEE, der er
omfattet af producentansvar før og efter d. 15. august 2018.
Forslag til ændringer af § 7 og § 12, der er bestemmelser, som fastsætter rammerne
for producenternes omregistrering til nye kategorier hos producentregisteret hos
DPA-System, samt indberetning af markedsførte mængder i gamle og nye
kategorier. Forslaget betyder, at indberetning af markedsførte mængder for
kalenderåret 2018 vil ske i de 10 ”gamle” kategorier, og fra kalenderåret 2019 og
frem, vil ske i de nye kategorier.
Forslag til ændring af § 28 fastlægger de nye fraktioner i de kommunale
indsamlingsordninger, samt at ikrafttræden af disse sker pr. 1. september 2018.
Det foreslås desuden, at kommunernes mulighed for at indsamle de 2 store
fraktioner i 1 samlet fraktion ophører pr. 1. september 2018. Dette skyldes, at dette
vil sikre en mere miljømæssig forsvarlig håndtering af de to fraktioner. I øvrigt vil
det gøre beregning af tildeling enklere for DPA-System.
Forslag til ændringer af kapitel 9 er bestemmelser, som fastsætter rammerne for
DPA-Systems beregning af tildelingen før/efter overgangsperioden.
Bestemmelserne vedr. dette, foreslås samlet, så de er enklere at forholde sig til.
Forslag til ændring af § 43 fastlægger rammerne for DPA-Systems fastsættelse af
sikkerhedsstillelse efter overgangsperiodens ophør.
Forslag til bilag 3 og 4 indeholder beskrivelse af de nye kategorier af EEE, samt en
ikke-udtømmende liste over indhold af de nye kategorier. I bilag 4 vedr. lyskilder
er der konstateret en oversættelsesfejl af WEEE-direktivet, hvorfor direktivet i
forbindelse med tryknatriumspærer og halogenpærer ikke er ordret
implementeret. Den fagligt korrekte oversættelse er højtryksnatriumspærer og
metalhalogenpærer, hvorfor disse begreber foreslås anvendt.
I bilag 9 foreslås en konsekvensrettelse vedr. fyldningsgrader af de nye fraktioner
forud for kommunernes bestilling af afhentning. I bilag 11 indsættelse af de
nyttiggørelses- og genanvendelsesmål, som gælder for de nye kategorier og
dermed fra 15. august 2018.
Generelt er det præciseret i bilagene, hvilke bilag, der er gældende for EEE/WEEE,
der er omfattet af producentansvar og WEEE, der ikke er omfattet af
producentansvar.
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Af bilag 1 fremgår de vigtigste datoer, som det forventes at implementeringen og
overgangen fra gamle til nye kategorier vil følge, samt sammenligning af gamle
fraktioner og nye fraktioner i forbindelse med indsamling af WEEE.
Mere information om de praktiske forhold som følger af implementeringen kan
findes på DPA-Systems hjemmeside. DPA-System vil desuden løbende informere
om ændringerne via nyhedsbreve og øvrig kommunikation.
Ændringer som præciserer implementering af WEEE-direktivet:
Der er fundet behov for at præcisere enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen.
Ændringerne vurderes ikke at have nogen praktiske konsekvenser, da det blot er
præcisering af gældende praksis i Danmark. Det drejer sig om:

Præcisering af at det skal være gratis for en slutbruger af husholdningsWEEE at komme af med det (§ 22). Med gratis for slutbruger menes, at
der ikke må afkræves betaling direkte fra slutbrugeren i forbindelse med
aflevering af WEEE til en indsamlingsordning.

Præcisering af, hvordan WEEE, der indebærer en sundhedsmæssig risiko
for personalet i indsamlingsordninger, skal håndteres (§ 22 og § 23).

Præcisering af de oplysninger, som producenter skal indberette til DPASystem (§ 15).

Rettelse af fejlagtig dato i forbindelse med, hvornår mærkningskrav for
EEE omfattet af producentansvar er trådt i kraft (§ 51).

Mindre justeringer af definitioner, så der er overensstemmelse med
WEEE- direktivet (§ 3).
Øvrige ændringer:
Forslag til ændring af § 10 har til formål at præcisere DPA-Systems kompetence til
at træffe afgørelse om, hvorvidt virksomheder og produkter er omfattet af
producentansvar. Dette bl.a. med henblik på at få tydeliggjort rollefordeling
mellem DPA-System og Miljøstyrelsen i forbindelse med tilsyn.
Forslag til ændring af § 13 har til formål at præcisere kriterierne for at kunne
undtages fra kravet om revisorerklæring. Den generelle henvisning til
årsregnskabsloven har vist sig for bred i forhold til at være administrerbar for
DPA-System, samtidig med, at det har haft den utilsigtede konsekvens, at
udenlandske virksomheder pr. definition har været undtaget krav om
revisorerklæring.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget udkastet i
præhøring. TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører løbende
administrative og økonomiske konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. Disse bliver
derfor ikke kvantificeret yderligere i nærværende høringsbrev.
Det er desuden Miljøstyrelsen vurdering, at der vil være en række
engangsomkostninger (økonomiske og administrative) knyttet til ændringen af
kategorier for virksomheder omfattet af producentansvar for WEEE, samt for
kommunerne, der skal tilpasse de kommunale indsamlingsordninger til de nye
kategorier. Engangsomkostningerne vurderes samlet set for kommuner og
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producenter at være i størrelsesordenen ca. 20 mio. kr. i omstillingsperioden
2018-2019.

Implementering af EU-retlige forpligtelser
Udkast til ændring af bekendtgørelsen går ikke videre end minimumskravene efter
direktivet, og implementeringen er ikke mere byrdefuld end i sammenlignelige
EU-lande.

Med venlig hilsen
Anne Harborg Larsen
2234 8772
ahl@mst.dk

4

